
Hilsen og TAK 
 
”Det er med stor taknemmelighed jeg nu ser tilbage på årene i FUF. Jeg har ikke fortrudt et 
eneste minut af de mange frivillige timer, jeg - ligesom rigtig mange andre - igennem årene 
har lagt i FUF’s arbejde. Det er en fantastisk organisation med ihærdige ildsjæle både i og 
udenfor styrelsen. Dybt engagerede, flittige foreningsfolk, som ikke bare er 
samarbejdspartnere, men hvor mange igennem årene også er blevet nære personlige 
venner.  
 
Det har været en gave, at få lov til at være en del af det store, alsidige, frivillige 
foreningsarbejde blandt børn og unge, som udføres af hver eneste af FUF’s mere end 100 
børne- og ungdoms organisationer. At have været med til at præge fritidslivet i 
Frederikshavn Kommune og på landsplan igennem de store landsorganisationer har været et 
udsøgt privilegie – også når bølgerne nu og da er gået højt i debatten mellem politikere, 
embedsværket og de mange forskelligartede synspunkter i foreningslivet. Drøftelser, hvor 
stærke holdninger, engagement og hjerteblod skinner igennem, netop det, der er med til at 
give den frivillige indsats og samfundsengagement værdi. Arbejdet for lige vilkår for alle 
foreningstyper, hvor børn og unge finder selvværd og identitet, har givet energi og livsglæde. 
 
I respekt for forskellige holdninger og positioner har de 30 år på ”øretævernes holdeplads” 
givet i overflod af positive livsoplevelser. Spændende samtaler og tiltag i mange forskellige 
bestyrelser, råd og udvalg med dygtige kompetente mennesker – det er uovertruffet. Den 
danske foreningstradition, og ikke mindst den brede opbakning til FUF’s rolle på det 
kommunale fritidsområde igennem snart 60 år, er en gevinst og helt unik for Frederikshavn 
Kommune. 
 
STOR TAK til alle Jer som igennem hilsener, SMS og mails har rørt min familie og mig meget 
dybt, og ikke mindst 1.000 TAK til alle Jer, der mødte frem til afskedsreception – det har 
været fuldstændig overvældende.  
 
EN KÆMPE TAK TIL JER ALLE og held og lykke i Jeres foreningsarbejde og Jeres engagement i 
tiden fremover. I er fantastiske ildsjæle, som fortjener den allerstørste anderkendelse og 
opbakning til Jeres store indsats for børn og unge.” 
 
De varmeste og kærligste hilsner  
Henrik Carlsen 
 


